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Abstract 
Controvertial Issues Between Ibn Hisham and Al-Kisa'i in "Qatr Alnada 

wa Bal Alsada" and its Explanation 
 

 This research deals with the controvertial issues in which Ibn 

Hisham had disagreed with Al-Kisa'i; and these issues are:                                          

The realization of the nominative case of the present verb, where Al- 

Kisa'i shows that it is realized by the present tense letters (nayt) which are 

prefixed to the verb. Ibn Hisham had refused this approach and chose Al- 

Fara's approach which shows that the nominative case is realized by     

being separated from accusative and conditional states. 

 Al-kisa'i indicates that present verb, when preceded by (causal faa), 

should be in the accusative case after the imperative while Ibn Hisham 

restrained this indicating that the imperative should be realized by the 

verb only without the noun of the verb. 

 Al-kisa'i permitted for the noun of the verb to come after its agent, 

while Ibn Hisham disagreed and refused this. 

 Al-Kisa'i accepted the action of the subject noun if it was without 

(the) and it had a past meaning, whereas Ibn Hisham restricted this to 

present condition or reception; i.e. it has no action if it has a past 

meaning. 

 Al-Kisa'i permitted the action of the object noun if it has a past 

meaning while Ibn Hisham restricted this to the case where it has the 

meaning of present condition or reception. 

 Al-Kisa'i accepts the omission of referent of the relative sentence 

in all positions while Ibn Hisham had rejected some of those positions.   
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الممخص 
قطر الٌندل كبؿ )تناكؿ البحث المسائؿ التي خالؼ فييا ابف ىشاـ الكسائي في كتابو  

تحقيؽ الرافع لمفعؿ المضارع، إذ ذىب الكسائي إلى أٌنو : ، كىذه المسائؿ ىي(الصدل كشرحو
، كيرل  مرفكع بحركؼ المضارعة، كرٌده ابف ىشاـ ك رأل أٌنو مرفكع بتجٌرده عف الٌناصب كالجاـز

كقٌيد ابف ىشاـ ذلؾ بأف  لكسائي نصب الفعؿ المضارع المسبكؽ بفاء السببية بعد مطمؽ الطمب،ا
كأجاز الكسائي إعماؿ اسمي الفاعؿ كالمفعكؿ إذا كانا  يككف الطمب بالفعؿ فقط دكف اسـ الفعؿ،

 كخالفو ابف ىشاـ في ذلؾ، كقٌيد ذلؾ العمؿ بأف يككف االسماف مجٌرديف ككانا بمعنى الماضي،
االستقباؿ، كجٌكز الكسائي تأخر اسـ الفعؿ عف معمكلو، كمنعو ابف ىشاـ،  بمعنى الحاؿ أك

مىى الٌناًس حٌج {:  الكاردة في قكلو تعالى (مىف)خالؼ ابفي ىشاـ الكسائي في إعراب  كأخيران  كىهلًل عى
إلٍيًو سىبٍيالن  . }ٕٗ-آؿ عمراف / البىٍيتً مىفً اٍستطاع ى

 
ة مقدّنمال

بييف، كعمى آلو كصحبو الطيبيف الفٌ عمى خاتـ  ـالعالميف، كالصالة كالسال بِّب الحمد هلل ر
.... ا بعد ـٌ أالطاىريف، 

حك ىي عياؿ عمى نتاج الفٌ بحكث التي تكتب اليكـ في المغة كاؿ فٌ إ: إذا قمنافال نغالي 
ضكا ـأ، كاإلسالمينفقكا حياتيـ في خدمة الديف أة الذيف ـسمفنا الصالح مف عمماء ىذه األ

 ،كأسكنيـ فسيح جناتو، تغمدىـ اهلل برحمتو الكاسعة كحفظياالكريـ  عمارىـ في نشر لغة قرآنوً أ
ىك أبك الحسف عمي بف  :كؿاأل ،ةـألكنخص بالذكر في ىذا المكضع رجميف مف جيابذة ىذه ا

 عة،اء السبكأحد القرٌ  ،المدرسة الككفية في زمانو ماـإ (ىػ ُٖٗت )حمزة بف عبد اهلل الكسائي 
 اـحمد بف عبد اهلل بف ىشأأبك محمد عبد اهلل جماؿ الديف بف يكسؼ بف ا الثاني فيك ـٌ كأ
حاطة ،كسعة اطالع ،عمى عمـ جـٌ  داالن  ؼ لنا تراثا فكريان الذم خؿٌ  (ىػ ُٕٔت )صارم فألا  كا 

 دل كبؿٌ الفٌ قطر : حك، كمف ذلؾ كتابوالفٌ بخفايا ىذه المغة تشيد بعمك قدره كمنزلتو في عمـ المغة ك
 أكمكجزة  أكعبارة مقفمة  كؿٌ كفتح فيو باب  ،كؿٌ مش كؿٌ منو  الصدل الذم رصعو بشرح حؿٌ 

ح سبع مرات في سبع مسائؿ تاب صرٌ حك، كفي ىذا الؾالفٌ ق مف عمـ زادي  ف قؿٌ ىا عمى ـى فيـي  بى عي صى 
ف بيٌ فقد ، ساس ىذا البحث كمادتوأبمخالفاتو لمذاىب الكسائي فييا، ككانت ىذه المسائؿ السبع 

 ،لذاؾ المذىب أكا ليذا ، كما يمكف أف يككف ردٌ كأدلتو مذىب مف المذىبيف المتناظريف كؿٌ ند ٍس ـي 
كلـ  كقد اقتصر البحث عمى ىذه المسائؿ السبع التي صٌرح ابفي ىشاـ فييا بذكر اسـ الكسائي،

، كسبب إبعاد ىذه قيتناكؿ باقي المسائؿ التي خالؼ ابفي ىشاـ فييا الكسائي كلـ يصٌرح فييا باسـ
المسائؿ ىك كثرتيا التي ال يتسع ليا البحث، إذ خالفو في مكاضع كثيرة كلـ يصٌرح فييا بذكر 

ٌنما ذكر اسمو، خالفان لقكـ )، ك (*)(زعـ بعضيـ)ك  ،(*)(خالفان لمككفييف): عبارات مف قبيؿ قكلو كا 
ائي مع غيره مٌمف كافقو في كىك يريد في كثير مف مثؿ ىذه العبارات الكس ،(*)(مف الٌنحكييف

   .     النحكيةمذاىبو 
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لفعل المضارع ارافع  :ىولاأل المسألة
في  حاةالفٌ ة كالجازمة، كقد اختمؼ اصبالفٌ ؿ اـيو مف العكتعرٌ ضارع عند ـرفع الفعؿ اؿمي  

 ـأسـ؟ مشابيتو لال ـأق؟ أكؿحركؼ المضارعة التي تأتي في  ـأنفسو؟  التعٌرمىك أرافعو حينئذ، 
 أكثر كؿالمذىب األ إلىق في مكقع االسـ في الجمؿ؟ كقد ذىب ئجيأم ـ: لكلو محؿ االسـح

 ،-مف الككفييف -(ىػ ُِٗت ) الثالث ثعمب إلى ذىبالثاني الكسائي، ك إلىالككفييف، كذىب 
. (ُ) فا المذىب الرابع فيك مذىب البصرييـٌ أك

ؿ اـلمضارع الذم لـ يسبقو عفي رافع الفعؿ ا األربعة األقكاؿىذه  اـلقد ذكر ابف ىش
ق مرفكع إفٌ : فيو ذكرنا برافع المبتدأ الذم قالكاالذم مي   -كؿانتصر لممذىب األ ، ثـٌ جـز أكنصب 

 األقكاؿ صحٌ أك): ده بقكلوكأمٌ  ،-ؿ المفظية، فيذا كجو شبو بينيمااـالعكده عف بتجرٌ : أم باإلبتداء،
ـي أالذم يجرم عمى  ىك): معمال تأييده ليذا المذىب بقكلو (ِ)(كؿاأل  ، كقد ردٌ (ّ)(عربيفلسنة ال

 ،قأكؿرافع الفعؿ المضارع الحركؼ الزائدة في  فٌ إ: بقكؿ الكسائي ئاخرل مبتداألالثالثة  األقكاؿ
جزء الشيء  الكسائي أفٌ  فسد قكؿى كمي  ): ق بقكلو ، فردٌ -نأيت  -األربعة كىي حركؼ المضارعة

 صؿكاأل، عراباإل سماءفي األ صؿاأل فٌ أكف صرييف يرالب فٌ إ، كمف المعركؼ (ْ)(يعمؿ فيو ال
مف  صؿخالؼ األ ما كؿٌ ، كنيى بي  سماءمف األ صؿخالؼ األ ما كؿٌ ك ،كالحركؼ البناء فعاؿفي األ

 صؿكاأل، عرابىك اإل فعاؿكاأل سماءفي األ صؿاأل فٌ إ، في حيف يرل الككفيكف أعرب فعاؿاأل
ـ، فالمضارع ق المتقدٌ رأمالذم حمؿ الكسائي عمى  ، مف ىذا يتضح المسكغ(ٓ)في الحركؼ البناء

الذم ىك الرفع،  عرابرافع لو يخصص لو نكع اإل إلىال إعنده معرب ال مبني، فال يحتاج 
عف ما يمتاز بو المضارع  ىـأكىي مف  ،قأكؿكالرافع ىك حركؼ المضارعة التي اتصمت في 

 أكؿ، كىك كالفعؿ المضارع سماءم األؼ عرابنكاع اإلأ قكلأ، كالرفع -األمرالماضي ك -قسيميو
ا يقكم ق، كمـٌ أكؿالمضارع، كىي حركؼ المضارعة الزائدة في يميز  ىـ ماأفناسب أحكاؿ االسـ، 

سبب مشابية الفعؿ المضارع لالسـ ىك كجكد تمكـ الحركؼ نعني الحركؼ  فٌ إالكسائي  رأم
مف حيث الحركات كالسكنات، اعؿ شبو المضارع باسـ الؼ اـق، كلكالىا لما استؽأكؿفي المضارعة 
 إلىميف كؿٌ جماعة المت إلىـ كؿٌ معناه مف المت رتفغيٌ  ،اه بتناكبيا عميور معفتغيٌ  أدت إلى كىي التي
كغيرىما،  المفعكؿ إلىر معنى االسـ كمكقعو مف الفاعؿ يغيٌ  عرابالتغير في اإل فٌ إ، المخاطب
ر المعاني مستفادا مف حركؼ المضارعة يف مشابية المضارع لالسـ كتغيٌ األمر الؾفمما كاف 
ؿ اـلمنصب كالجـز عك فٌ إ إذالرفع في خصكصو فيما يتعمؽ بالفعؿ المضارع، ح الزائدة ترجٌ 

 األربعةحد حركؼ المضارعة أق كاف مبنيا قبؿ اتصالو بفٌ أالكسائي في ذلؾ  حٌجةخاصة بيما، ك
، فيي سبب تصاؿ صار مرفكعان ، كبعد ىذا اال-المشتقات الفعؿ أصؿٌف إيرل الككفيكف  إذ-

ؿ معنكم اـل مف إحالتو عمى عأكؿٌف إحالة العمؿ عمييا كا   ،ا الرفع ضركرةإليوضيؼ أرفعو، كلذا 
. خفي
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جزء  كيفسد قكؿ الكسائي أفٌ ): الكسائي رأمق في ردٌ  اـقكؿ ابف ىش إلىنعكد  فآلا
 ٔ)(، كال قائؿ بودائمان  رفكعان يككف المضارع ـ فٍ أ ، ثـ يمـز عمى المذىبيف...يعمؿ فيو  الشيء ال

يعمؿ فيو، كىذا مف الكاضح دليؿ استقرائي مف  جزء الشيء ال فٌ إ: كؿاأل: رافـأ ، ففي ىذا الردٌ (
 ف يككف الفعؿ المضارع مرفكعان أالكسائي يمـز منو  رأم فٌ إالثاني فيك  األمرا ـٌ أالعرب،  كالـ
عقمي  اـلزإ، كىذا أبدان الفعؿ المضارع مرفكع  فٌ أتنتج ات مقٌدـف مف ، كىذا استدالؿ عقمي مككٌ أبدان 

المضارع تصير  أكؿالزائدة في الحركؼ  فٌ إق يعني فٌ إؼ كؿاأل األمرا ـٌ ألممقابؿ، ك اـمف ابف ىش
 إلىدل ىذا العمؿ ىي كباقي حركفو التي يتألؼ منيا فمك عممت فيو الرفع ألؼ ،مف الفعؿ نفسو

المصدرية تعمؿ في  (أفٍ )، كال يرد عمى ىذا بأف حاةالفٌ د الشيء يعمؿ في نفسو كىذا محاؿ عف فٌ أ
 فالكالفعؿ منفص (فٍ أ) ألفٌ ر، فيككف قد عمؿ في نفسو، يؿ مصدأكفي ت الفعؿ المضارع كىما 

 يميما بالمصدر،أكت عندتعمؿ فيو  ال كىي يؿ،أكمنيما قائـ بنفسو قبؿ الت كاحد كؿٌ ؼ ،عف بعضيما
ق فقط، كىذا فرؽ بيف ىاتيف الحالتيف، كيمـز مف مذىب الكسائي تعمؿ فيو عندما تنفصؿ عف إٌنماك
حركؼ  -ؿ الرفع عميواـ، لدخكؿ عكالجـز صبالفٌ ؿ اـالمضارع عك يدخؿ عمى الفعؿ ق الفٌ أ

 فاللئال يجتمع عـ ،الرفع ؿاـعككالجـز عمى  صبالفٌ ؿ اـكتدخؿ ع ال حاةالفٌ كعند  -المضارعة
ا لـز منومك ،(ٕ)كاحدليف مختمفيف في معمكؿ اـمختمفاف لع ؿ الجـز اـعدـ التأثر بعك أيضن

كاصب كجـز الفٌ نصب بعد  بؿ، كىذا لـ يكف في العربية، أبدان ق أكؿ، لكجكد الزكائد في صبالفٌ ك
. بعد الجكاـز

الجكاـز  أككاصب الفٌ تعمؿ الرفع مع دخكؿ  ـٍ ؿى  ـى الذىف ىنا سؤاؿ كىك ؿً  إلىما يتبادر كربٌ 
؟اـكعك صبالفٌ ؿ اـبو مف عك التصاقان  أكثرلفعؿ كا إلى أقربىا فٌ أ، مع  لمجكاب  يصحٌ  ،ؿ الجـز

كالجـز لقكتيما  صبالفٌ لي اـمؿ مع علـ تع إٌنماك): (ىػ َُِٔت ) الٌصٌبافعف ىذا السؤاؿ قكؿ 
ما كاف كراء ذىاب كربٌ  ،مف العمؿ عى فً كـي  ،ؿ الضعيؼاـالقكياف الع فالاـ، فعزؿ الع(ٖ)(عنيا

سكة الفٌ ما يشبو ذلؾ بعض الشيء، مثالو اتصاؿ نكف ق كجد في العربية ب افٌ الكسائي ىذا المذه
مة كؿٌ كنات الفٌ ق مع ىذه ألفٌ كنات جزء مف المضارع، الفٌ كىذه كنكني التككيد بالفعؿ المضارع 

سكة عمى السككف كمع نكف التككيد عمى الفتح، كىذا الفٌ بنى مع نكف مي  إذكاحدة، كىي تعمؿ فيو، 
كاف فيو فرؽ بيف حاؿ المشبو بو كحاؿ المشبو إال أنو ال يخمك مف نكع شبو، ككف التشبيو كاف 

كاف أثر  إذ، األثراحد الطرفيف ىك المضارع كككف المتصؿ قد اثر في المضارع عمى خالؼ في 
الثاني  األمر إلىتقاؿ فكف البناء كقبؿ االالفٌ الرفع، كأثر  -الكسائي رأمعمى -حركؼ المضارعة 

حركؼ  فٌ إفي حيف ؿ معنكم اـكالجـز ىك ع صبالفٌ ؿ اـمف عك التعٌرمأف  إلى ةاإلشارنكد 
 أكثركىك  حاةالفٌ عميو عند  مقٌدـؿ المفظي أقكل مف المعنكم كاـؿ لفظي، كالعاـالمضارعة ىي ع

مف ىذا يتضح  ،صؿلفظية كفي ىذا جرم مع األؿ ىي اـمعظـ العك إفٌ  إذؿ، اـفي العك شيكعان 
 إذ، ليذا المذىب إفسادان لكاف ىذا التفسير  بذلؾفسر  لك قألفٌ العدـ،  التجٌرديدكف بير ال حاةالفٌ  أفٌ 
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 فالمراد ؟، -الرفع-ثر لينتج عنو األ  -الفعؿ المضارع-عدمي في الكجكدم كيؼ سيؤثر اؿ
.  (ٗ)ان معدـ التجٌرديككف  كعمى ىذا التفسير ال ،حكالوأ أكؿعمى  بالمضارع  اإلتيافىنا  التجٌردب

 ق التسميـ لمكسائي بافٌ صؿاالكسائي فح رأم اـابف ىش الثاني في ردٌ  األمرفيما يخص  اـٌ أ
فيمـز  ق،، كىذه الحركؼ ال تنفؾ عفقأكؿزائدة في الرافع لمفعؿ المضارع ىك حركؼ المضارعة اؿ

 طردان  -حركؼ المضارعة-جكد السبب كب مرتبط  -الرفع-تيجة الفٌ كجكد  ألفٌ ، أبدان  قمف ىذا رفع
تتخمؼ  كـ اللعؿٌ المنطقية مطردة كمطمقة في االقكاعد  إذيتخمؼ،  كىذا استدالؿ منطقي ال ،ان كعكس

في  خيرا فففٌ أصمح لباقي المذاىب في رافع الفعؿ المضارع، ككاف ىذا االستدالؿ م فٍ إنتائجيا، ك
يرل ابف  كما -الثالثة المرجكحة األقكاؿباشتراؾ  إشعاران  (كؿاأل األقكاؿصح أك): اـابف ىش كالـ
سبب  لعؿٌ كالفعؿ،  أصؿضيؿ تقتضي المشاركة في صيغة أفعؿ التؼ ألفٌ  ،الصحة في -اـىش

 مطاعف –ق بصرم المذىبفٌ أمع -صحابو أك (ىػ َِٕت ) لمذىب الفراء اـاختيار ابف ىش
م ؼ باد ؼكؿٌ الت أفٌ  الإمنيا  كؿٌ كجد جكاب ؿ فٍ إ، كىذه المطاعف كاألخرلالثالثة  األقكاؿفي  الٌنحاة
ت ) (َُ)رمنباألبك البركات اأكر ذ اـ نحك بكجو مف الكجكه أصالن  مدفكعةإٌنيا  أك ،اإلجاباتتمكـ 
 التجٌردكالمعربيف عمى اختيار  حاةالفٌ جماع إ نقؿ اـابف ىش أفٌ  فضالن عف ،اـكابف ىش (ىػ ٕٕٓ
، مي  اصبالفٌ مف   كقد تككف، (ُُ)(كىك الذم يجرم عمى ألسنة المعربيف): فيـ ىذا مف قكلوكالجاـز
كيقكم مذىبو مذىب  لذىابو ىذا المذىب، ثالثان  ة القدح كاالعتراض عمى ىذا المذىب سببان قؿٌ 
ؿ اـده عف العكرادكا بذلؾ تجرٌ أىـ ألفٌ ؿ معنكم، اـالمبتدأ مرفكع باالبتداء كىك ع أفٌ  إلى حاةالفٌ 

االمفظية، فميكف المضارع  كيدؿ مذىبو ىذا  ،ق بالمبتدأؿ تشبييان ؿ اـده عف العكبتجرٌ  مرفكعان  أيضن
قكة  إلىيراه حقا غير ممتفت لشيء إال  يتبع إال ما ق الفٌ أك ،د عف التعصب كاليكلق متجرٌ عمى أفٌ 
. كلذلؾ تجده يؤٌيد الككفييف في بعض مذاىبيـ ،الدليؿ

 
  األمرفي جواص اسم فعل  ةنصص الفعل المضارع بعد فاا السببيّن : الثانية المسألة

ضارع ـ، كسببو سبؽ الفعؿ اؿصبالفٌ لذم يطرأ عمى الفعؿ المضارع ا عرابمف اإل
ق في ألفٌ ؿ الرفع، اـلمفعؿ المضارع عف ع صبالفٌ ؿ اـ، كبذلؾ يختمؼ عمقٌدر أك بناصب ممفكظ

: قاؿ، كال مي الثاني منيما لفظي فٌ إفي حيف  حاةالفٌ جميكر  إليوىب ذ امنيما معنكم عمى ـ كؿاأل
في قكة الممفكظ، كلذلؾ يعمؿ  مقٌدراؿ ألفٌ ة كىي غير ممفكظة، مقٌدراؿ (أفٍ )ػالمضارع ينتصب ب إفٌ 

. في معمكلو
ا إذبعد فاء السببية  -البصرييف رأمعمى  -نصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة كجكبان  جٌكزم     

 اـىي كالتحضيض كالتمني كالدعاء كاالستفوالفٌ ك األمر :كيشمؿ ىذا الطمب ،كانت مسبكقة بطمب
/ بعذاب  تكـحً ٍس فيي  كال تفتركا عمى اهلل كذبان {: لىالذلؾ قكلو تع حاةالفٌ ا يستشيد بو ـٌ ـك -،كالعرض

ة كىذه السببيٌ  ،ف كانت عاطفةأة معنى طرأ عمى الفاء في ىذا التركيب بعد السببيٌ ك ،-}ُٔ -طو
ف أك ،عؿالطمب بالؼ جاز الكسائي أف يككفأكقد  بعدىا، قبؿ الفاء ينتج كيسبب ما ما تدؿ عمى أفٌ 
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 إذفي ىذا المذىب،  اـفو ابف ىش، كخاؿ، فيك يجيزه مطمقان سماعييككف باسـ الفعؿ القياسي كاؿ
ا مف اشترطت في الطمب أف يككف بالفعؿ احترازن ): أف يككف الطمب بالفعؿ، كلذلؾ قاؿاشترط 

ت ) بف جني، كالجازة ذلؾ مطمقان إا لمكسائي في ثؾ، خالؼق فنحدِّب ؾ، كصى كرـي ففي  زاؿً فى : نحك قكلؾ
ا فيو لفظ كنحكىما مـٌ  ،(راؾً دى ) ك (زاؿً فى )جازتو بعد إفي  (ىػ ٗٔٔت ) كابف عصفكر (ىػ ِّٗ

، فابف جني كابف عصفكر (ُِ)(ا فيو معنى الفعؿ دكف حركفوكنحكىما مـٌ  قق كـى الفعؿ، دكف صى 
ق مع اسـ الفعؿ كلـ يجيزا ،كاف باسـ الفعؿ القياسي فٍ إك ،كاف بالفعؿ ق في الطمب إفٍ جازا نصبى أ

مذىبيما مف  إلى أقرب اـىذا يختمؼ مذىبيما عف مذىب الكسائي، فمذىب ابف ىشكب ،السماعي
ىذه  إلىالمضارع يضاؼ  نصبى جاز فيو الكسائي أخر آمذىب الكسائي، كىناؾ مكضع 

ـى ؾ فيفبي ٍس حى : مف خبر نحك األمرمعنى يدؿ عمى  كىك المضارع الكاقع بعد ما ،المكاضع الثالثة  ا
كذكره في  (دل كبؿ الصدل كشرحوالفٌ قطر ) :ىذا المكضع في كتابو اـابف ىش ، كلـ يذكراسي الفٌ 
ق فٌ أ إلىفي ناصب المضارع في ىذه المكاضع، فذىب البصريكف  حاةالفٌ كقد اختمؼ ، (ُّ)غيره

 فعاؿيدخؿ عمى األ إذ كىك حرؼ غير مختص، ،الفاء حرؼ عطؼ ألفٌ ، (فٍ أ)ضمار إمنصكب ب
 إلىة، كذىب الفراء اصبالفٌ أف الفاء ىي  (ىػ ِِٓت ) م، فحقو أال يعمؿ، كيرل الجـرسماءكاأل
ىا ؿؾتشا قبميا ال أفعاؿعمى  فعاؿبعدىا مف األ تعطؼ ما الفاء ألفٌ ق منتصب عمى الخالؼ، أفٌ 

 -عرابكىذه عمة اختالؼ اإل، كؿفي المعنى، فيككف معنى الفعؿ الثاني مخالفا لمعنى الفعؿ األ
لممضارع بعد الفاء،  صبالفٌ كىذا ما يجمع معنى الفعميف عند اختيار  -صحابوأالفراء ك مرأعمى 

. (ُْ)ىذه المذاىب ليس ىذا مكضع لمناقشةك
  اسـ الكسائي لنصب المضارع المسبكؽ باسـ فعؿ سماعي آتية مف أفٌ  جازةإ  لعؿٌ 

حكـ  معطأة معناه ؼق في تأدماـ، فيك يقكـ مؽفي المعنى األمرالسماعي يشارؾ فعؿ  الفعؿ
 نىظرى  المتقدـ بعد ذكره مذىب ابف جني كابف عصفكر، اـيشعر بيذا قكؿ ابف ىشكالفعؿ، 
 األمرا حصؿ بفعؿ إذالطمب  ألفٌ  الشبو في معنى التراكيب الثالثة، إلى ىذا قفي قياس الكسائي
ع يفيـ مف تمكـ اـبمفظ الخبر ففف المؤدل كاحد، كالمعنى كاحد، فالس أكسـ الفعؿ اب أكالصريح 

ف اختمفت الصيغة في التراكيب فيما كاحدان  ، ككثير مف األمرشكاؿ في إالثالث فال  األحكاؿ، كا 
عمى ما -غ القياس، فما المانع مف ذلؾ في ىذا المكضع لكجكد مسكٌ  قياسان  تٍ عى ضً المغة كي  أحكاـ

كما تقدـ في  يوإؿابف جني كابف عصفكر الكسائي في بعض ما ذىب لقد تبع  ،؟-يرل الكسائي
، كسبب ان تحديد ا كانت مسبكقة بطمب باسـ الفعؿ القياسيإذبعد فاء السببية  صبالفٌ جازتيما إ
 -  يمو بالمصدرأكالمشتؽ يسكغ ت فٌ إ، كعمتو القياسي مشتقان  األمراسـ فعؿ  جازتيما ذلؾ ككفإ
: كابف عصفكر بقكلوابف جني  رأم اـكقد استصكب ابف ىش ،(ُٓ)-ذلؾ ابف مالؾ الديف بدررد  فٍ إ
ؾ، ثى فنحدِّب زاؿ ً فى : ا كاف اسـ الفعؿ مف لفظ الفعؿ نحكإذق اجازأكفصؿ ابف جني كابف عصفكر ؼ)

، (ُٔ)( يككف صكابان  فٍ أبىذا القكؿ  حرلأصو فنكرمؾ، كما : نحك قا لـ يكف مف لفظإذكمعناه 
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 ر بيف التعبيريفآخر، كفرؽ كبي إلى رأمقرار منو بصكاب ىذا المذىب، كىك عدكؿ عف إفيذا 
، مف قكلو (...كالبف جني كابف عصفكر ... خالفا لمكسائي ): يف قكلو في شرح القطرأؼ السابقيف

بيف  ان ىناؾ فرؽ ، كلكفٌ ؟(ف يككف صكابان أب ىذا القكؿ حرلأ كما: )... (شرح شذكر الذىب)في 
معيا بمصدر،  ؿكِّب أ (أف)ػ ؿكقكعو صمة  لما صحٌ  األمرفعؿ  فٌ أل، األمركاسـ فعؿ  األمرفعؿ 

ا لمذىب يككف ردٌ  فٍ أيصمح لذلؾ البتة، كىذا يصمح  ق الألفٌ ، األمركىذا بخالؼ اسـ فعؿ 
الطمب باسـ الفعؿ ليس بطمب محض، كعمؿ  فٌ أ (ىػ ََٗت ) ، كيرل االشمكني(ُٕ)الكسائي
أنو  لمطمب بناء عمى الصحيح ق ليس مكضكعان ألفٌ  لـ يكف محضان  إٌنما): بقكلو الٌصٌبافذلؾ 

ق مكضكع لمعنى الفعؿ ا عمى أفٌ ـٌ أأنو مكضكع لمحدث، ككذا عمى  ،مكضكع لمفظ الفعؿ
 أصؿ بعد اسـ الفعؿ بأفٌ  صبالفٌ في منعو  اـابف ىش رأمىذا تعميؿ ؿ الٌصٌبافكقكؿ ، (ُٖ)(كؿٌ فمش

صكرة لمفعؿ،  اسـ الفعؿ ىك فٌ إكضع اسـ الفعؿ عمى القكؿ الصحيح ىك لمفظ الفعؿ، كىذا يعني 
كىذا اسـ الفعؿ مكضكع لمحدث،  فٌ إالذم ناب منابو، كذكر ثانيا  األمرمعناه مستفاد مف فعؿ ك

الحدث دكف داللة عمى الزماف،  :أم ،اسـ الفعؿ يدؿ عمى المعنى المصدرم لمفعؿ فٌ أيعني 
، كىذا القكؿ ىك في مقابؿ القكؿ الصحيح السابؽ، كذكر -الحدث كالزماف-داللتاف كالفعؿ لو 

مع  كؿكىذا يستش ،فاق يدؿ عمى الحدث كالـزفٌ إ: اسـ الفعؿ مكضكع لمعنى الفعؿ أم فٌ إ ثالثان 
السماعية  األدلة فٌ إ ،مف المعمكـ إذ، ان د فيو أف يككف الطمب بالفعؿ تحديدالذم قيٌ  اـقكؿ ابف ىش
 ىذا سبب لعؿٌ ليس فييا طمب باسـ الفعؿ، ك إذ إليوىي عمدتو فيما ذىب  اـابف ىشالتي ساقيا 

ل قياس اسـ الفعؿ عمى الطمب بفعؿ إؿا الكسائي مستندن  رأمذىابو ىذا المذىب، في حيف كاف 
الحدث كحده عمى خالؼ في اسـ الفعؿ،  أك ،فامنيما عمى الحدث كالـز كؿٌ ع داللة اـبج األمر

كالمقيس عميو، فظاىر مذىب ابف ة بيف المقيس لعؿٌ مف شركط القياس اتحاد ا فٌ إكمف المعمكـ 
تي تفيـ ات اؿمقٌدـىذه اؿ بفنتاج يقرٌ  ة ىذا االستدالؿ كاليرل صحٌ  ق الفٌ إ في القطر كشرحو اـىش
ال ال رأممف  ما ذىب  إلثباتستشيد بو الكسائي الكسائي، ككاف دليمو عدـ كركد نقؿ لذلؾ كا 
بصريح  األمريككف  أفٍ  المسألةكصكرة ): (ىػ ُُٗت ) يدلنا عمى ذلؾ قكؿ السيكطي ،إليو

ق جٌكزق غير مسمكع، كألفٌ عمى الصحيح،  صبالفٌ لـ يجز اسـ فعؿ  أك عميو بخبر دؿٌ  فففٍ  الفعؿ،
رد التكسع في عمى السماع كلـ مي  المسألةاقتصر في ىذه  اـابف ىش لعؿٌ ؼ  ،(ُٗ)(الكسائي قياسان 

ال فمف المعركؼ عند  ـ تقدٌ  ما كعمى ،(َِ)العرب فيك منو كالـقيس عمى  ما فٌ إ حاةالفٌ ذلؾ، كا 
   :ىذا سبب قكلو رٌبما كافلمقياس، ك إتباعان  أكثريككف الكسائي 

 (ُِ)تفعفٍ ر مي ـأ  كؿٌ  في   بوً كى               ع  بى تى مي   قياسه   حكالفٌ  إٌنما
. المسألةفي ىذه   قمع اـختالؼ ابف ىشا التفسير ىذا في لعؿٌ ك
 

كان الكون خاصًا  ذاإ من الصمة حذف العائد: الثالثة المسألة
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يعكد عمى  -محذكؼ أكمذككر -ؿ مف جممة تشتمؿ عمى ضمير عائد د لممكصكالب
يفيـ معناه  داللة المكصكؿ ناقصة كال ألفٌ ، كتأنيثان  كتذكيران  كتثنية كجمعان  فرادان إالمكصكؿ يطابقو 

كجممة الصمة ىي التي تعٌرفو  ،كرٌبما كاف ىذا سبب تسميتو مكصكالن  إليو، إال بضـ جممة الصمة
، لنقصانو  كعدـ فائدتو ،فعدمت داللتو عمى معيٌ فال كلكال جممة الصمة تمـ معناه،كتخصصو كت

تعقب المكصكؿ، كشبو الجممة  ،شبو جممة أكجممة فعمية  أككتككف جممة الصمة جممة اسمية 
ؿ فييا اـالع ألفٌ تقرف بالذكر مع الجممة االسمية كالجممة الفعمية،  فٍ إمستقال بذاتو ك ليست قسمان 
ضمير المكصكؿ  إلىمسند  مقٌدرشبو جممة نعني كجكب تعميقيا ب دتٍ كلذلؾ عي  ،كجكبان محذكؼ 

، كفي الحالتيف ستككف راجعة (ِِ)فستككف فعميةر بفعؿ قدٌ  فٍ إر باسـ فستككف اسمية كقدٌ  فففٍ 
. الفعمية أكسمية لمجممة اإل
 فٍ أبمعنى  ،يفاـت افييما أف يككف شبو الجممة كىي الظرؼ كالجار كالمجركر يشترط فٌ إ

رنا متعمؽ الظرؼ ا قدٌ إذ: ؿ المحذكؼ، أماـظر عف العالفٌ يككف في الكصؿ بيما فائدة مع قطع 
 إلىع اـكلـ يحتج الس ،المعنى اـالحصكؿ استؽ أكمثؿ الكجكد  (ِّ)ان اـع الجار كالمجركر ككنان  أك
ء في مكاف ، فالكجكد ىك حصكؿ الشيزماف كؿٌ صالح لالرتباط ب اـالككف الع ألفٌ ح، يضاإ

تقدير  عندؾ، يككف زيده : ، ففي قكلناعقالن  األشياءكزماف معينيف كال يتخمؼ الكجكد عف شيء مف 
يحتاج  ؿ الاـؾ اـت كالـعندؾ، فيذا  مكجكده  زيده  :كجد، أم أك مكجكده : المحذكؼ اـالككف الع

 كجعمو شرطان  اـىشابف  إليوـ لفيـ المقصكد، كىذا ما ذىب كؿٌ مف المت يضاحإ إلىقارئو  أكعو اـس
لشبو الجممة، في حيف يرل الكسائي جكاز حذؼ العائد مع الككف الخاص في القريب، فنقكؿ 

ـى زؿٍ فى : عمى مذىبو ـى : س، أمـأالذم  أكالذم البارحة  نزؿى نا ال  أك ،البارحة الذم نزلناهي  نزؿى نزلنا ال
 يكـى ذم نزلنا المنزؿ اؿ: خبار، كىك بخالؼ قكلناس، فيذا قريب مف زمف اإلـأ الذم نزلناهي 

ما حكاه الكسائي  اـكقد كصؼ ابف ىشخبار، عف زمف اإل بعيدان  الجمعةً  معة، كيككف يكـي الجي 
يف، فال اـكشرط الظرؼ كالجار كالمجركر أف يككنا ت): بقكلوبالشذكذ بعد ذكره لشرط شبو الجممة 

الذم نزلنا المنزؿ : ئيس، لنقصانيما، كحكى الكساـأالذم  جاءى  كال ،الذم بؾى  جاءى : جكزم
جاء الذم : نحكؿ لة منعوع اـف ابف ىش، كقد بيٌ (ِْ)(ذاالذم نزلناه البارحة، كىك ش: البارحة، أم

، لعدـ تعمقو بالككف يفيـ مثؿ ذلكـ التركيب ع الاـ، فالس(لنقصانيما): بقكلو سـأبؾ كجاء الذم 
ع اـالس تصرؼ ذىفى  قرينة تٍ دجكي  اإذر معيكد إال ـأ إلىع ينصرؼ عادة اـذىف الس ألفٌ ، اـالع
 )بػ  تقدير المتعمؽ إلىاس كالمعيكد عندىـ، لذلؾ نحتاج الفٌ ر خالؼ السائر بيف ـأا، كىذا إليو

الكثكؽ ككف ناقص  إذـ، جكاب لسؤاؿ متقدٌ  أكسابؽ  كالـقرينة مف  جدتٍ ا كي إذ أك، مثالن  (كاثؽ 
. ط بوكينفؾ عف الشيء المكجكد كقد يرتب ،يخمك منو الكجكد

 كالـالكريـ كما جاء مف  القرآفجاء في  ما :قؿ أمالفٌ عمى ذلؾ ىك  اـابف ىشدليؿ  إفٌ 
/ ف الكتابـً  لـه عً  قي ندى قاؿ الذم عً {: لىاعمى ذلؾ كثيرة نذكر مف ذلؾ قكلو تعالعرب، كشكاىده 
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ااستقر عنده عمـ مف الكتاب، كمف ذلؾ  أككجد : كالتقدير ،}َْ -مؿالفٌ   :لىاقكلو تع أيضن
ـي  تبارؾ الذم بيدهً { لصحة تعمقو بالككف  اـكمجركر ت جار (بيدًه ً ) :فقكلو }ُ-تبارؾ / لؾ ال
. العرب كالـك القرآفرد مف ك اعمى ـ اـكجد، فاقتصر ابف ىش أكاستقر : الذم ىك اـالع

عدـ جكاز القياس  إلىشارة إك ان لما حكاه الكسائي بالشذكذ تمميح اـفي كصؼ ابف ىش إفٌ 
العرب، كاعتماد عمى الثابت كالمستفيض  كالـىذا جرياف مع المعركؼ كالسائر مف عميو، كفي 

المنقكؿ عف العرب التسعت دائرة الشذكذ  ذاا نطقت بو العرب، كلك فتح باب القياس عمى الشمـٌ 
.  (ِٓ)كصعكبة ضبط المغة ،صكلياأاضطراب القكاعد كاختالط  إلىدل ذلؾ في المغة، كأل

 
عميه  اسم الفعلمعمول  قديمت: بعةالرا المسألة 

ق مزيج مف االسـ كالفعؿ، عند قراءتو أفٌ  أك ،(اسـ الفعؿ)الذىف عند سماع  إلىيتبادر 
 ،التي تدخؿ تحت ىذا المصطمح األلفاظات كصيغ كعدـ تصرؼ ىيئ إلىا نظرنا إذكفي الحقيقة 

عمميا  إلىا نظرنا ذإا ـٌ أ، ر لفظيـأكىذا  شبوأ سماءفسنجدىا باألكقبكؿ كثير منيا لمتنكيف 
مف االسـ كالفعؿ مشتركا في بنائيا كتككينيا،  كؿٌ شبو، فمذلؾ كاف أ فعاؿكمعناىا فسنجدىا باأل

 فعاؿبالحمؿ عمى األ عممت إٌنما، كباألصالةتعمؿ  الفعؿ في العمؿ، كلذلؾ ىي ال اـفيي تقكـ مؽ
منع البصريكف تقديـ ، كىذا سبب ضعفيا كعدـ تصرفيا، كلذلؾ (ِٔ)التي تدؿ عمى معانييا 

، صؿبيف الفرع كاألالتسكية  جكزىا فرع عمى الفعؿ في العمؿ، كال مفٌ أمعمكالتيا عمييا، فيـ يركف 
كـ ليٍ عى  اهللً  كتابى { :لىاتيـ في ذلؾ قكلو تعجكاز تقديـ معمكالتيا عمييا، كحجٌ  إلىىب الككفيكف كذ
لزمكا إ: كالمعنى ،عميكـ كتاب اهلل: كالتقدير ،}عميكـ{بػ  }كتاب{نصب  إذ، }ِْ-ساء الفٌ / 

: كىك زببيت مف الرج ان أيضكا كاحتجٌ كتاب اهلل، 
   

كا دكفى ـى حٍ مى   اسى الفٌ  تي رأمم كا               إفٌ كفى لكم دي دى   ىا المائحي أمُّي  يا
 

، كقد (دكنؾ) :في مكضع نصب لقكلو (دلكم) فٌ إيركف  إذدلكم دكنكا، : الشاىد فيو قكلو     
اسـ الفعؿ عمى الفعؿ،  ىـساقي كا دليميـ الثاني فوـٌ أ، كىذاف الشاىداف ىما دليؿ نقمي، ـ عميوتقدٌ 
تقديـ معمكؿ  جكزفكذلؾ م ،لـزإا زيدن : معمكؿ الفعؿ في قكلؾاز تقديـ جق، فكما اـق قائـ مؽألفٌ 

 ق القياساـطي حكمو، كىذا استدالؿ عقمي قكعٍ أ صؿالفرع لما شابو األ ألفٌ  ،اسـ الفعؿ عميو
 أحكاـكمف ): كقاؿ اـ، كقد خالفو ابف ىش، كىذا مذىب الكسائيقمي السابؽالفٌ  الدليؿ إلىضيؼ أ

 زيدان : قاؿمي  ، أفٍ لـز زيدان إا بمعنى عميؾ زيدن  :في جكزيتأخر عف معمكلو، فال م ق الاسـ الفعؿ أفٌ 
: معناه أفٌ  زاعمان  }كـليٍ عى  اهللً  كتابى {: لىاا عميو بقكلو تعق أجازه محتجٌ عميؾ، خالفا لمكسائي فففٌ 

مف تضعيؼ لمذىب الكسائي،  كالـيخفى ما في ىذا اؿ ، كال(ِٕ)(لزمكهإ: تاب اهلل، أمعميكـ ؾ
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 االرتياب أكفيو شيء مف الضعؼ  رأماؿ أكىذا القكؿ  فٌ إقكؿ بالزعـ يعنيو  أك رأمذكر  ألفٌ 
(ِٖ) .

مصدر  -اآليةفي  -}تابؾ{مة كؿٌ  إفٌ : فقد قالكا كؿا جكاب البصرييف عف الدليؿ األـٌ أ
 ،ذؼ الفعؿ، ثـ حي كتب ذلؾ اهلل عميكـ كتابان : كالـمنصكب، كناصبو فعؿ محذكؼ، كتقدير اؿ

: كىك قكلو ،فاعمو، كلـ يظير ذلؾ الفعؿ بسبب سبقو بما يدؿ عميو إلىكأضيؼ المصدر 
جار  }ـعميؾ{ك ،التحريـ لمكتابة اـ، فدليؿ الفعؿ المحذكؼ استمز}ىاتكــأعميكـ  تٍ رـى حي {

فٌ (ِٗ) بالفعؿ المحذكؼا ـٌ إك ،ا بالمصدرـٌ إكمجركر متعمؽ  دلكم : مةكؿٌ  ، فيك ليس باسـ فعؿ، كا 
 ،اسـ الفعؿ مع فاعمو كالرابط محذكؼ :أم ،(دكنكا):مبتدأ، كخبره جممة  -في البيت الشعرم-

ضع رفع، ىذا دلكم دكنكا، فيك في مك: كالتقدير ،ذكؼىك خبر لمبتدأ مح أكدكنكو،  :كالتقدير
ذ دلكم دكنؾ، خي  :عمى ىذا كالـ، كتقدير اؿمقٌدركاف في مكضع نصب فيك منصكب بفعؿ  فٍ كا  

. مقٌدردكنؾ ذلؾ الفعؿ اؿ: ففسر قكلو
 صبالفٌ الفعؿ يعمؿ  ألفٌ ىذا القياس،  جكزا جكابيـ عف الدليؿ الثاني فقالكا ال مـٌ أك
ق عمؿ ألفٌ بخالؼ اسـ الفعؿ،  تصرؼ في عممو، كىذاكىك متصرؼ في نفسو، فمذلؾ  باألصالة

 ،صؿحكـ األ طى الفرعي عٍ يعمؿ، كال مي  أفٍ  صؿالفعؿ، فال يستحؽ في األ اـق مؽاـلقي صبالفٌ 
 ال فٍ أ غير متصرؼ في نفسو، لذلؾ ينبغي كعمك رتبتو عميو كىك ،عمى الفرع صؿلشرؼ األ

بظاىر البيت خذ الككفيكف مف األ إليوكلك فرضنا جدال صحة ما ذىب  ،(َّ)يتصرؼ عممو
ق إفٌ : فاقؿ ما سيقاؿ في مثؿ ىذا الشاىدالبصرييف ال يثبتكف قاعدة عمى شاىد كاحد،  الشعرم فففٌ 

. ذاش
 
 (ال)ن ا مِم دً اسم الفاعل مجرّن  إعمال: سةامالخ المسألة

كاسـ الفاعؿ ىك مف جنس ، سماءفرع في األ فعاؿفي األ أصؿالعمؿ  إفٌ : حاةالفٌ يقكؿ 
ق في معمكلو، فما المسكغ إعماؿالبحث عف مكجبات  إلى ذه المقكلة دافعان ، لذلؾ تككف قسماءاأل
 كجكه شبو بينو كبيف الفعؿ كجكد خرل البد مفأبو مف الفعؿ؟ كبعبارة ق؟، كما الذم يقرٌ عماؿإل
 إذلمشابيتو الفعؿ الذم ىك بمعناه،  يعمؿ في معمكلوق أفٌ  حاةالفٌ ر ؿ عميو في عممو، لقد قرٌ ـى حٍ ليي 
الفاعؿ يدؿ عمى الحدث، كعمى الذات التي كقع منيا الحدث، في حيف يدؿ الفعؿ عمى اسـ  فٌ إ

اكيجتمعاف  ،الزماف كالحدث الكاقع فيو، فيما يشتركاف في الداللة عمى الحدث في التكافؽ  أيضن
 ،اسـ الفاعؿ ينفرد في الداللة عمى الذات كيفترقاف في أفٌ في الحركات كالسكنات كعدد الحركؼ، 

اف، كيفترقاف مامنيما ينفرد بالداللة عمى الز خركاآل  األزمنةاسـ الفاعؿ يدؿ عمى أٌف في  أيضن
باختالؼ  ، في حيف تختمؼ صيغة الفعؿ كبصيغة كاحدة -الماضي كالحاؿ كاالستقباؿ-الثالثة 

.  (ُّ)لزمافا
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 أكشركط  إلى، فال يحتاج عمؿ عمؿ فعمو مطمقان  (أؿ)دخمت عميو  اسـ الفاعؿ إفٍ  فٌ إ
خالؼ، كفي ذلؾ  المسألةففي  (أؿ)ا مف دن كاف مجرٌ  فٍ إ، كلكف حينئذ فعؿق في الحقيقة ألفٌ ، يكدؽ

، ؼ): اـقاؿ ابف ىش : مجردا فبشرطيف أك، كاف بأؿ عمؿ مطمقان  فٍ إكاسـ الفاعؿ كضارب كمكـر
 طه اسً بى {مكصكؼ، ك  أكمخبر عنو  أك، اـاستفو أك، كاعتماده عمى نفي استقباالن  أك ككنو حاالن 

. (ِّ)(عمى حكاية الحاؿ، خالفا لمكسائي}  اعيوً رى ذً 
اسـ الفاعؿ عمؿ فعمو ىك مشابيتو لمفعؿ المضارع فيما سبؽ ذكره مف  إعماؿسبب  فٌ إ

 ما أقربفيك في ىذه الحالة الداللة عمى الحدث كالزماف كالحركات كالسكنات كعدد الحركؼ، 
كاف بمعنى  ا إفٍ ـٌ أ  لو عمى المضارع،فعمؿ حمال ،يككف مف الفعؿ، فقد شابيو معنى كلفظان 

 ق لفظان قكىك الفعؿ الماضي شبيا معنكيا فقط، كال يشب ،ق يشبو الفعؿ الذم ىك بمعناهفٌ إالماضي ؼ
 -كالبصريكف مف قبمو -اـفي عدد الحركؼ كالحركات كالسكنات، كليذا السبب يرل ابف ىش :أم
اؿ، كىذا يعني أف الشبو المعنكم ال يكفي كحده االستقب أكا كاف بمعنى الحاؿ إذيعمؿ إال  ق الأفٌ 

 اـابف ىش رأمعمى -رد مى  ق لـٍ فٌ أ إليوق عمؿ فعمو، كىذا استدالؿ عقمي، يضاؼ عماؿعندىـ إل
كاف بمعنى  ثبات ىذا العمؿ لو إفٍ إلكما يكفي منو  ،ستدؿ بو لذلؾعف العرب ما مي  -كالبصرييف
في  صبالفٌ ق عماؿإلاكتفى بالشبو المعنكم  إذق يرل خالؼ ذلؾ، فٌ إا الكسائي ؼـٌ أ الماضي،

عمى  جرل الكسائي عمؿ اسـ الفاعؿ في الماضي قياسان أما كربٌ  ،المفعكؿ، كىذا دليمو العقمي
الكيؼ /يدصً بالكى  ط ذراعيوً اسً ـ بى قي بي ؿؾك{: إلىقكلو تعقمي فقد استدؿ بالفٌ ا دليمو ـٌ أ الحاؿ كاالستقباؿ،

، }ذراعيو{ :كىك بمعنى الماضي كقد عمؿ في قكلو ،فاعؿاسـ  }باسط{ :قكلو فٌ أل ،}ُٖ -
كىك بمعنى  ،اسـ فاعؿ (مارٌ ) :س، فقكلوـأبزيد  ىذا مارٌ : كىك قكليـ ،كبما حكاه عف العرب

عف  -كالبصرييف مف قبمو -اـ، كجكاب ابف ىش-زيدب-كقد عمؿ في الجار كالمجركر  ،الماضي
في  ؾ تقدر نفسؾ مكجكدان ، كمعنى ىذا أفاؿ ماضيةىي حكاية ح إٌنماية القرآفاآلية  فٌ إذلؾ ىك 
 ،ـكؿٌ ق يقع حاؿ الت، فترل الفعؿ الماضي ككأفٌ فآلر ذلؾ الزمف مكجكدا اتقدٌ  أفٍ  أك ،ذلؾ الزمف

 كؿا األـٌ أ: ريفـأب مستدليف عمى ىذا ،بيـ يبسط ذراعيو بالكصيدكؿٌ ك: اآلية عندىـ فيككف معنى
 الفعؿ المضارع مجيء بعدىا الحاؿ التي يحسف كاىا كفٌ إؼ ،}بيـؿؾكى {: في قكلو كافيك كجكد الك

 }ىـكنقمبي {: قكلو كلذلؾ جاء ،بعدىا الفعؿ الماضي حسفكال م ،االستقباؿ أكالداؿ عمى الحاؿ 
 األمركىذا ىك  ،-كقمبناىـ-بصيغة الماضي  أتً كلـ مى  ،الداؿ عمى الحاؿ بصيغة المضارع

لعرب فقد عمؿ اسـ الفاعؿ في الجار كالمجركر، فال ا ماحكاه الكسائي عف اـٌ أك ،(ّّ)الثاني
الجار كالمجركر  فٌ إ إذ، بينيما ان ىناؾ فرؽ ألفٌ اسـ الفاعؿ في مفعكؿ صريح،  عماؿستدؿ بو إلمي 

بالشبو المعنكم  كتفىفيي  كاف فيو معنى الفعؿ، ما أخرلكبعبارة  رائحة الفعؿ،يعمؿ فيو ماكاف فيو 
.  (ّْ)كلذلؾ عمؿ فيما حكاه الكسائي عف العرب كالفعؿ الماضي، بيف اسـ الفاعؿ
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ا كاف بمعنى الماضي إذاسـ الفاعؿ  إعماؿالبصرييف ال يجيزكف  فٌ إ يتضحا تقدـ ـٌ ـ
يقع اسـ الفاعؿ مكقع  إذعمى المضارع  عمؿ قياسان  إٌنمااسـ الفاعؿ  فٌ أل ،اسالقيعمى  اعتمادان 

حدل ىاتيف إف حمؿ اسـ الفاعؿ إمستقبمية، ؼ أكا حالية ـٌ إداللتو  األخيركىذا الفعؿ المضارع، 
 جانب عممو الرفع، إلى صبالفٌ فعمؿ  -الفعؿ المضارع-خذ حكـ المشبو بو أالداللتيف الزمنيتيف 

شرط  فٌ إؼ حدل ىاتيف الداللتيف الزمنيتيف كذلؾ بأف يجيء بمعنى الماضيإا لـ يحمؿ إذا ـٌ كأ
، عكسان ك المشبو يمحؽ المشبو بو في حكمو طردان  الشبو بينيما يككف قد اختؿ، كمف المعمكـ أفٌ 

 حكاـتخمؼ األ إلىقمتو بينيما، كىذا يؤدم  أكدؿ عمى ضعؼ الشبو في المشبو  ا اختؿ شرطإذؼ
لبياف قكة المأخكذة مف المشبو بو، كىذه حاؿ اسـ الفاعؿ مع الفعؿ الماضي، كفي ذلكـ دليؿ 

. اـكمعيـ ابف ىش كرجاحتو مذىب البصرييف
كيؼ يرل البصريكف : فيقكؿ ،عند القارمء ير سؤاالثقد م المتقدـ البصرييف مرأ إفٌ 

عندما يككف اسـ الفاعؿ بمعنى الماضي؟ كالجكاب عف : عف مثؿ ذلكـ المعنى، أم ان إذالتعبير 
عمى  (زيد)نصب س، بـأا أنا ضارب زيدن : ال يجيزكف القكؿ -كما تقدـ-ذلؾ ىك أف البصرييف 

، فيككف بحكـ االسميةما بعده  إلىيضيفكف اسـ الفاعؿ  إٌنماك، (ضارب)عؿ ق مفعكؿ السـ الفافٌ أ
.  بعده مجركرا مؤديا ذلكـ المعنى المراد ما

بيف الكسائي كمف يخالفو ىك في نصب  المسألة محؿ الخالؼ في ىذه فٌ إا تقدـ مـٌ  ظير
. مع الكسائي فيو قؿ ابف ىشاـ  بخالؼ يصٌرح ـكأٌما رفعو لمفاعؿ فؿ ،(ّٓ)سـ الفاعؿ لممفعكؿا

ىا أكؿ: كرـأفي ثالثة  -اسـ الفاعؿ إعماؿفي باب -لقد خالؼ الكسائي البصرييف 
ق اسـ إعماؿ: في ذلؾ، كثانييا كالـكقد مضى اؿ ،ا كاف بمعنى الماضيإذق اسـ الفاعؿ إعماؿ

ئي في مخالفتو الكسا اـ، كلـ يذكر ابف ىشق اسـ الفاعؿ مكصكفان إعماؿ: ، كثالثياالفاعؿ مصغران 
  .كشرحو (دل كبؿ الصدلالفٌ قطر ) في األخيريفيف األمر

 
 (أل)اسم المفعول مجردا من  إعمال: السادسة المسألة

ز يتميٌ  برز ماأ، كيذكركف فيو ا سريعان اسـ المفعكؿ مركرن  إعماؿعمى  حاةالفٌ  يمرٌ  عادة ما
ىذا االقتضاب  كسببدكف تفصيؿ،  مف ق الخاصة بوأحكاـ، كيذكركف ؽ بعممويتعؿٌ  بو كما

ق تذكر في أحكاـكثيرا مف  فٌ إ، كلذلؾ ؼاألمكرسـ الفاعؿ في كثير مف ال قكاالختصار ىك شبو
 إف اسـ المفعكؿ يعمؿ كأخيو اسـ الفاعؿ تفريعان ؼ، كلذلؾ تمميحان  كأ باب اسـ الفاعؿ تصريحان 

عمى الحدث كما  ق يدؿألفٌ ، ؿ في عممو عمى الفعؿـً صالة، فقد حي عمى الفعؿ، فيك ال يعمؿ باأل
كعدد حركفو عمى الفعؿ المضارع المبني لممجيكؿ  لفعؿ، كيجرم في حركاتو كسكناتويدؿ عميو ا

كما : عف الفاعؿ أم االسـ المرفكع الكاقع بعد اسـ المفعكؿ نائبان  حاةالفٌ كلذلؾ يعرب  -ؿي فعى مي -
ف مف مككٌ  -ؿكٍ فعي ـى -كؿ اسـ المفع فٌ إ :كقد يقكؿ قائؿ، (ّٔ)يعربكنو بعد الفعؿ المبني لممجيكؿ
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 ،يو في عدد الحركؼ؟كاق يسكقد ذكرتـ أفٌ حرؼ، أربعة أف مف مككٌ  (ؿي فعى مي  )خمسة أحرؼ، ك
في مفعكؿ كالمدة التي تنشأ  كاالك): جكابان عف ىذا السؤاؿ (ىػ ّْٔت ) ابف يعيش قكؿي يصمح ك

لمفرؽ بيف مفعكؿ الثالثي تكا بيا أكنحكه،  (الدراىيـ)لياء في ا، ال اعتداد بيا، فيي ؾلإلشباع
عمى الفعؿ  فاف اسـ المفعكؿ يككف جاريان  ا مف حيث الحركات كالسكناتـٌ أ، (ّٕ)(كمفعكؿ الرباعي

جراء إ، كمثاؿ الثاني (رجحٍ دى مي  )عمى  (جرى حٍ دى ـي )جراء إ كؿا ، فمثاؿ األكتقديرن  ا حكمان ـٌ إك ا لفظان ـٌ إ
(برى ٍض مي )عمى  (بكٍ ري ٍض ـى )

(ّٖ) .
كمعناه  ،(أؿ)ا مف دن كاف مجرٌ  فٍ إاسـ المفعكؿ  إعماؿالكسائي في  اـىشلقد خالؼ ابف 

، فتعممو قي عبدي  كبه ضري ـى  زيده : قكؿت): ، فقد قاؿاسـ الفاعؿ إعماؿكما خالفو مف قبؿ في  ماضيان 
، كأنت تريد الماضي، قي عبدي  كبه ضري ـى : تقكؿ فٍ أ جكزاالستقباؿ، كال م أكأردت بو الحاؿ  فيو إفٍ 
. (ّٗ)(سائيلمؾ خالفان 

منيما يدؿ  لييماؾ فٌ إ إذة الشبو بينيما، اسـ الفاعؿ، لقكٌ  أحكاـاسـ المفعكؿ يأخذ  إفٌ 
، كينكباف اسـ ظاىر، كاالثناف مشتقاف برفع ـأكيعمؿ الرفع سكاء برفع ضمير  ،عمى ذات كحدث

نكب اسـ معناه كعممو، كما م لعطينكب اسـ الفاعؿ عف فعمو المبني لممعمكـ فيي  إذعف غيرىما، 
فيؤدم معناه كيعمؿ عممو، فاسـ المفعكؿ نظير اسـ الفاعؿ المفعكؿ عف فعمو المبني لممجيكؿ 

: ألفيتوقاؿ ابف مالؾ في ، كلذلؾ كحكمان  كاشتقاقان  كشبييو صفة كعمالن 
  

عطى اسـ مفعكؿ بال تفاضؿ فاعؿ             مي  السـ   رقرِّب  ما  كؿٌ ك
ـي    فيك كفعؿ صيغ لممفعكؿ في          (َْ)يكتفي طي كفافان عٍ معناه كال

 

 ،اسـ المفعكؿ إعماؿعف الخكض في ف اسـ الفاعؿ يغنيا إعماؿكما تقدـ في  كالـفيذا اؿ
نا نكد فٌ أ، بيد كخالفان  كالشركط كفاقان  حكاـكاأل عماؿكاسـ الفاعؿ في اإل -قميؿ قبؿ كما مرٌ  -قألفٌ 
 إعماؿا كاف بمعنى الماضي عمى إذـ المفعكؿ اس إعماؿى قاس  فٍ إالكسائي  فٌ أ إلىشارة ىنا اإل

ا كاف إذؼ ،ق البصريكفضعيؼ ردٌ  أصؿا كاف بمعنى الماضي فقد قاس كبنى عمى إذاسـ الفاعؿ 
. فر ظاىر كبيٌ ـأكىذا  الفرع أحرل بالردٌ  أكغير ثابت كىك المقيس عميو ففف المقيس  صؿاأل
 

 نِم مَم  تِم يْي الصَم   ُّج  ِم اس ِم النّن ى لَم َم عَم  هِم لّن لِم وَم {: لىافي قوله تع (نمَم ) إعراص: السابعة المسألة
  }97 –آل عمران /الً بيْي سَم  هِم يْي إلَم  تطاعَم سْي ا

 فً ـى ): قاؿ إذ اـشرطية في محؿ رفع مبتدأ، كخالفو ابف ىش (مىف) ئي أف تعربيرل الكسا
 يحجٌ  اس أفٍ الفٌ كهلل عمى  :، أمفاعؿ بالحجٌ : اس، ىذا ىك المشيكر، كقيؿالفٌ بدؿ مف : تطاعى ٍس ا

، كال تطاع فميحجٌ اٍس  فً ـى : ىا شرطية مبتدأ، كالجكاب محذكؼ، أمإفٌ : ىـ، كقاؿ الكسائييعي مستط
اس الفٌ جميع ق يجب عمى كالكجو الثاني يقتضي أفٌ  ،كالـاؿ اـكاف تــإحاجة لدعكل الحذؼ مع 
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اسـ شرط : فيي عند الكسائي، (ُْ)(كؿ، كذلؾ باطؿ باتفاؽ، فيتعيف القكؿ األمستطيعيـ يحجٌ  أفٌ 
جكاب ىذا  فٌ إ لشرط  جكاب، كلذلؾ يرل الكسائيؿبني عمى السككف في محؿ رفع مبتدأ، كـ

، ف استطاع فميحجٌ ـى : عنده كالـ، فيككف تقدير اؿفميحجٌ  :ـ، تقديرهتقدٌ  يدؿ عميو ماالشرط محذكؼ 
ىي بعض  (فـى ) إفٌ : ، أمكؿٌ بدؿ بعض مف  (فـى )تعرب  فٍ أ، كرأل عرابىذا اإل اـابف ىش ردٌ ؼ
 -ص السابؽالفٌ رد في ك اعمى ـ-كحجتو في ذلؾ اس، الفٌ فيي بدؿ مف  }اسالفٌ { :ىك قكلو كؿٌ كاؿ

عمى ية ، كلكف البد مف تقدير في اآلإليوبالحذؼ كالتقدير عند الحاجة  االبتعاد عف القكؿ
البد مف تقدير  أيضان ىا عمى مذىبو ألفٌ ، اـكمذىب ابف ىش -كما تقدـ-المذىبيف مذىب الكسائي 

ـي  ضمير : كالـفيككف اؿ (ـنوي ـً )ر ىنا بػ قدٌ ؿ منو بمعنى البد مف رابط، فيي دى بٍ يعكد عمى ال
اكيمـز  تقدير محذكؼ، إلىىما يحتاج كاٌل تطاع منيـ فالمذىباف اٍس ف ً ـى  مف مذىبو الفصؿ  أيضن

ـي  }فـى {بيف البدؿ  }تً مٍ البى  جٌ حً { باجنبي }اسالفٌ {دؿ منوبٍ كال
في  اـابف ىش حٌجةكانت  فٍ إؼ ،(ِْ )

ال ىذه إيكرد  ـٍ ؿى  ـى كلكف ؿً  منو، مذىب الكسائي اليركب مف التقدير فيككف قد كقع في الذم فرٌ  ردٌ 
سبب  لعؿٌ ؟، حاةالفٌ خرل ذكرىا أ جيان أكىناؾ  فٌ أمع  }فـى {إعرابقيمت في جو الثالثة التي كاأل

: ـص المتقدٌ الفٌ في نياية ، فقكلو رآىا بعيدة عف قناعتو أك ،بيا أصالن ق لـ يقتنع أفٌ  إلىعائد ذلؾ 
 المذىبيف إلىق سباب اختياره لذلكـ المذىب ىك ما كجٌ أمف  أفٌ  إلىشارة إ (كؿفيتعيف القكؿ األ)
، خريفقؿ طعنا مف المذىبيف اآلأ ىك أكخاؿ  مذىبو إفٌ : ق يقكؿكأفٌ ؼمف طعف كتفنيد،  خريفاآل

ال ييعنى بيا إال المختصكف  يستكعب األقكاؿ جميعيا التي لـ لذا أك ألٌف الكتاب تعميمي،
في تكممة خر آشرط  ح مذىب الكسائي مجيءكلكف يرجٌ ، المتعمقكف في دراسة النحك، فمـ يكردىا

لو  (ّْ)فبتقابمو بيذا الشرط ترجيح ،}فمٍ ـً اؿى العى  فً غني عى  اهللى  فففٌ  ف كفرى ـى كى {:لىااآلية كىك قكلو تع
نحكم  كؿٌ ا ىي لغكية، كمع ذلؾ البد ؿمـٌ  أكثرة ىنا عقمي المسألة  فٌ إ، فترل اـابف ىش رأمعمى 

كسمكؾ القكاعد  حاةالفٌ رابع عمييما، كبناء عمى آراء  أكترجيح ثالث  أكحد المذىبيف أمف ترجيح 
 ،المبدؿ منو إلىالراجع مف البدؿ  مف حذؼ الضمير ل أكؿجكاب الشرط  حكية يككف حذؼالفٌ 

ناحيتي صكاب المعنى كسمكؾ القكاعد مف الكسائي  إليوىب ذ اكعمى ذلؾ تظير صحة ـ
.  الن ؾق أجدر بالقبكؿ معنى كشرأمي حكية، فيككف الفٌ 
 شامالهو
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المصادر والمراجع 
  م المغربي الجزائرم، تقديـ كتحقيؽكاحك، الشيخ يحيى الشالفٌ  أصكؿارتقاء السيادة في عمـ :

 .َُٗٗ –عبد الرزاؽ عبد الرحمف السعدم، الرمادم .د

 بيركت  أبكحكم، عمي الفٌ التفكير  أصكؿ ،  .ُّٕٗ –المكاـر

 م، بيركت كؿٌ لديف الزر، خير ااألعالـ– ُٗٔٗ. 

  الفضؿ  أبكمحمد : الحسف عمي بف يكسؼ القفطي، تحقيؽ أبك، حاةالفٌ إنباه الركاة عمى أنباه
 .َُٓٗ –، القاىرة إبراىيـ

 بارم، البركات ابف األف أبك، البصرييف كالككفييف: حكييفالفٌ في مسائؿ الخالؼ بيف  اإلنصاؼ
 .ََِٕ –بيركت  ِطحمد، حسف ـ: شو كفيارسواـقدـ لو ككضع ىك

  ابف ىشاـ األنصارم، مطبعة إحياء التراث العربي،  ابف مالؾ، ألفيةأكضح المسالؾ إلى
 .بيركت

 مازف المبارؾ، . د: الزجاجي، تحقيؽ عبد الرحمف بف اسحؽ حك،الفٌ ح في عمؿ يضااإل
 .ُّٕٗ –بيركت 

  مصر غدادمالب لخطيبا أبك بكر أحمد بف عمي ،ـمدينة السال أكتاريخ بغداد ،– ُُّٗ. 

  احمد : ابف مالؾ، الحسف بف قاسـ المرادم، تحقيؽ ألفيةتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح
 . ََِٓ -محمد عزكز، بيركت

  إيراف –صرفو كبيانو، محمكد صافي، قـ ك القرآف إعرابالجدكؿ في – َُٗٗ . 

  ت. د –حاشية الجمؿ عمى الجالليف، الشيخ سميماف الجمؿ، بيركت. 

 حيا كعمؽ ابف مالؾ، محمد الخضرم، شر أللفيةة الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ حاشي
 . ََِٓ –، بيركت ِتركي فرحاف المصطفى، ط: عمييا

  محمكد بف الجميؿ، القاىرة: ، تحقيؽلأللفيةعمى شرح االشمكني  الٌصٌبافحاشية– ََِِ. 

 ت.د –القاىرة الفتح عثماف بف جني، المكتبة التكفيقية،  أبكة، الخصائص في العربي.  

  ،الشيخ : السميف الحمبي، تحقيؽ كتعميؽ العباس أبكالدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف
 . ُْٗٗ –عمي محمد معكض كآخريف، بيركت 

  م الديف عبد الحميد، محاشية عمى الشرح، محمد مح–دل الفٌ سبيؿ اليدل بتحقيؽ شرح قطر
 . ُْٓٗ –مصر ٕ ط
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  م الديف عبد ممحمد مح: مالؾ، عبد اهلل بف عقيؿ، تحقيؽ ابف ألفيةشرح ابف عقيؿ عمى
 . َُٖٗ –القاىرة  َِطالحميد، 

 ت.احمد السيد سيد احمد عمي، القاىرة د: شرح التسييؿ، ابف مالؾ، تحقيؽ. 

 احمد السيد : شرح التصريح عمى التكضيح، خالد بف عبد اهلل االزىرم، حققو كشرح شكاىده
 .ت.د -سيد احمد، القاىرة

 المكصؿ، جناح أبكصاحب .د: جمؿ الزجاجي، ابف عصفكر، تحقيؽ شرح ،َُٖٗ-   
ُِٖٗ.  

 احمد، القاىرة سيد احمد السيد : م، تحقيؽذاشرح الرضي عمى الكافية، رضي الديف االستراب
 .ت.د -

  م الديف ممحمد مح: صارم، تحقيؽفألا اـالعرب، ابف ىش كالـشرح شذكر الذىب في معرفة
 .ََِْ –رة عبد الحميد، القاه

  م الديف عبد ممحمد مح: صارم، تحقيؽفألا اـدل كبؿ الصدل، ابف ىشالفٌ شرح قطر
 .ُْٓٗ –، مصر ٕالحميد، ط

 يؿ بديع يعقكب، بيركت اـ. د: شو كفيارسواـشرح المفصؿ، ابف يعيش، قدـ لو ككضع ىك– 
ََُِ. 

  محمكد جاسـ الدركيش، بغداد.د: حك، ابف الكراؽ، تحقيؽ كدراسةالفٌ عمؿ – ََِِ . 

 بيركت ِرائي، طاـالس إبراىيـ. بنيتو، دأالفعؿ زمانو ك ،– َُٖٗ. 

 ،محمد ىاركف، القاىرة  ـعبد السال :عمر بف عثماف سيبكيو، تحقيؽ كشرح أبك بشر الكتاب
– ُِٖٗ. 

  محمد عبد اهلل البطميكسي، تحقيؽ أبكح الخمؿ مف كتاب الجمؿ، صالإكتاب الحمؿ في :
 . َُٖٗ –، بغداد دمكسعيد عبد الكريـ سعٌ 

  يؿ، جار اهلل محمكد بف عمر أكفي كجكه الت األقاكيؿالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف
 .ت.الزمخشرم، بيركت، د

  سكرية  ،األفغانيسعيد : بارم، تحقيؽفألحك، ابف االفٌ  أصكؿفي  األدلةلمع– ُٕٗٓ . 

 ح عثماف بف جني، دراسة الفت أبكح عنيا، يضاالقراءات كاإل ذاالمحتسب في تبييف كجكه شك
 .ُٖٗٗ –محمد عبد القادر عطا، بيركت : كتحقيؽ

 ترتيب سفي، الفٌ يؿ في معاني التنزيؿ، أكش لباب التاـبو –يؿ أكمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ الت
 .ت. ، بيركت دكشرؼ الديف محمكد خطابم، كامحمكد احمد البطر: كتصحيح كضبط

 حاتـ صالح : طالب القيسي، دراسة كتحقيؽ مكي بف ابيأبك محمد  ،القرآف إعراب كؿٌ مش
 . ُٕٓٗ –، بغداد فاـالض
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 ت.د –المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، احمد بف محمد الفيكمي، بيركت. 

  قدـ لو كعمؽ عميو ككضع سطكاالخفش األ سعيد بف مسعدة أبك الحسف ،القرآفمعاني ،
  .ََِِ –شمس الديف، بيركت  إبراىيـ: حكاشيو كفيارسو

 كعبد اهلل الجبكرم، بغداد احمد عبد الستار الجكارم، : المقرب، ابف عصفكر، تحقيؽ– 
ُٖٗٔ. 

  ٌحاديثو أياتو كآج خرٌ  ،البقاعي إبراىيـالحسف  أبك، يات كالسكررر في تناسب اآلنظـ الد
 .ُٓٗٗ –عبد الرزاؽ غالب الميدم، بيركت : ككضع حكاشيو

 م، كاعبد الحميد ىند. د: الؿ الديف السيكطي، تحقيؽع، جاـشرح جمع الجكع اـىمع اليك
  .ت.د –القاىرة 


